REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PT.
,,Pszczela Wioska Tematyczna – szansą rozwoju wsi Piątkowa”

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach konkursu
ofert z turystyki pn. Małopolska Gościnna”.

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie ,,Pszczela Wioska
Tematyczna – szansą rozwoju wsi Piątkowa” zwanego dalej „Projektem”
2. Projekt jest współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego w ramach konkursu
ofert z turystyki pn. Małopolska Gościnna.
3. Wnioskodawcą i realizatorem Projektu jest Fundacja Nowa Galicja, na podstawie umowy nr
I/447/PT/633/15 zawartej w dn. 10.04.2015r. z Województwie Małopolskim.
4. Planowany okres realizacji Projektu: 01.05.2015r. – 30.09.2015r.
5. Udział w projekcie jest bezpłatny.
§2
SŁOWNIK POJĘĆ
1. Zleceniobiorca – Fundacja Nowa Galicja.
2. Zleceniodawca – Województwo Małopolskie.
3. Beneficjent Ostateczny(BO)/Uczestnik/Członek grupy docelowej – zakwalifikowane zgodnie z
zasadami określonymi w niniejszym regulaminie osoby zamieszkujące/ zameldowane/
gospodarujące w miejscowości Piątkowa, g. Chełmiec, Powiat Nowosądecki zgłaszające z
własnej inicjatywy chęć udziału w projekcie.
4. Projekt – PROJEKT ,,Pszczela Wioska Tematyczna – szansą rozwoju wsi Piątkowa”.
5. Strona internetowa Wnioskodawcy/projektu – www.fundacjanowagalicja.pl.
6. Biuro Projektu – Fundacja Nowa Galicja ul. Barbackiego 89a, 33-300 Nowy Sącz.
§3
CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU
1. Głównym celem projektu jest podniesienie konkurencyjności oferty turystycznej Powiatu
Nowosądeckiego poprzez stworzenie kompleksowego produktu turystycznego pn. ,,Pszczela
Wioska Tematyczna” we wsi Piątkowa w okresie od maja do września 2015r.
2. Cele szczegółowe projektu:
a) Wdrożenie innowacyjnego sposobu na ożywienie gospodarki wiejskiej we wsi Piątkowa oraz
zapewnienie mieszkańcom wsi alternatywnych dochodów poprzez stworzenie kompleksowej
oferty turystycznej w postaci Wsi Tematycznej.
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b) Stworzenie marki miejscowości Piątkowa oraz wytwarzanych tam lokalnych produktów
poprzez usieciowienie ofert turystycznych, wprowadzenie jednolitego loga wsi oraz wdrożenie
aktywnych działań informacyjno- promocyjnych.
c) Stworzenie nowego produktu turystycznego poprzez wytyczenie oraz oznakowanie szlaku
pieszo – rowerowego ,,Piątkowski Szlak Miodny” o łącznej długości ok. 12 km biegnący przez
m. Piątkowa i Librantowa.
d) Promocja oferty Wsi Tematycznej poprzez wydanie folderu promocyjnego z opisami
wszystkich pasiek i miodowym kącikiem kulinarno-zdrowotnym; wytyczenie szlaku miodnego
w obrębie wsi oraz wydanie folderu promującego szlak rowerowy oraz stworzenie strony
internetowej Wioski.
3. Realizacja zadania pozwoli na:
- podniesienie atrakcyjności turystycznej Subregionu Sądeckiego poprzez promocję i rozwój
markowego produktu turystycznego – Pszczelej Wioski Tematycznej;
-stworzenie kontaktu dla twórczości ludowej z odbiorcami;
-stworzenie atrakcyjnej oferty z zakresu edukacji lokalnej i zdrowotnej;
-wsparcie twórców poprzez kontakty z potencjalnymi klientami;
-zachowanie i przekaz tradycji, ochrona unikalnego dziedzictwa.
§4
ZAKRES WSPARCIA
Projekt przewiduje realizację następujących zadań:
a) Stworzenie produktu turystycznego pn. ,,Pszczela Wioska Tematyczna” /VI-IX. 2015r./
-organizacja warsztatów tematycznych dla uczestników projektu o tematyce: ,,Wioska
tematyczna- szansą rozwoju wsi”; l. uczestników: 20, l. godzin zajęć: 3h,
b) opracowanie logo wioski
c) opracowanie oraz wykonanie tablic informacyjnych określających lokalizację pasiek we wsi
wraz z montażem przy danej pasiece w ilości 3 szt
d) opracowanie oraz wydanie folderu promocyjnego Wioski Tematycznej zawierającego opis
wszystkich pasiek oraz informację nt. walorów zdrowotnych Piątkowskiego miodu
spadziowego oraz wyrobów pszczelich; ofertę Pszczelej Wioski Tematycznej –ilość: 100 szt
e) wytyczenie szlaku pieszo- rowerowego pn. ,,Piątkowski Szlak Miodny”; Szlak zostanie
oznaczony tablicami drogowymi ruchu rowerowego, tablicami informacyjnymi oraz tablicami
kierunkowymi.
§5
ORGANIZACJA WSPARCIA
Projekt przewiduje bezpłatne uczestnictwo we wszystkich formach wsparcia w ramach
wskazanych zadań.
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§6
REKRUTACJA
1. W Projekcie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, zgłaszające z własnej inicjatywy chęć
otrzymania wsparcia w postaci usług szkoleniowych i doradczych zamieszkujące/
zameldowane/ gospodarujące na terenie miejscowości Piątkowa, Gmina Chełmiec.
2. Łącznie wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 20 osób.
3. Rekrutacja będzie trwała od 11 do 22 maja 2015r. i przebiegać będzie poprzez wpływ i
rejestrację deklaracji udziału w projekcie (zgłoszeń), które następnie podane będą ocenie
poprzez pryzmat następującej hierarchii kryteriów rekrutacyjnych:
a) osoba zamieszkała/ prowadząca działalność na terenie gminy Chełmiec, m. Piątkowa,
b) osoba zainteresowana tworzeniem oferty w ramach Wioski tematycznej,
c) kolejność zgłoszeń.
4. Informacja o decyzji rekrutacyjnej będzie dostępna w Biurze Projektu po przeprowadzeniu
procesu kwalifikacji Uczestników, o decyzji uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie
lub poprzez pocztę elektroniczną.
5. Potencjalny uczestnik zobowiązany jest do złożenia deklaracji uczestnictwa oraz wyrażenia
zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Dokumenty rekrutacyjne tj. formularz zgłoszeniowy oraz zgoda na przetwarzanie danych
osobowych stanowią załącznik do niemniejszego Regulaminu.
7. Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście, w Biurze projektu lub za pomocą poczty
elektronicznej na adres: biuro@fundacjanowagalicja.pl
8. W przypadku braku odpowiedniej liczby uczestników zakwalifikowanych do Projektu, nastąpi
przedłużenie procesu rekrutacji do osiągnięcia odpowiedniej liczby chętnych, w terminie
wyznaczonym przez Organizatora.
9. Złożenie Dokumentów rekrutacyjnych jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu,
natomiast nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do projektu jako Beneficjent
Ostateczny.
10. Wzory formularzy rekrutacyjnych będą dostępne na stronie internetowej Organizatora:
www.fundacjanowagalicja.pl oraz na stronie Lokalnej Grupy Działania Korona Sądecka.
11. Po zebraniu wymaganej liczby chętnych do udziału w Projekcie spełniających kryteria
rekrutacji zostanie utworzona lista rankingowa, pozostałe zainteresowane osoby będą wpisane
na listę rezerwową.
12. Rekrutacja jest prowadzona z uwzględnieniem zasad polityki równości szans, ponadto
zapewniony jest równy dostęp osób obu płci oraz osób niepełnosprawnych.
§7
UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH
1. Beneficjent Ostateczny uprawniony jest do nieodpłatnego udziału w Projekcie.
2. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do obecności na zajęciach i formach wsparcia na które
został zarejestrowany w ramach Projektu.
3. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do potwierdzania swojej obecności na liście obecności
własnoręcznym podpisem.
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§8
ZASADY REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE
1. Realizator zastrzega sobie prawo skreślenia Beneficjenta Ostatecznego z listy uczestników
Projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu.
2. W celu zabezpieczenia frekwencji, na wypadek choroby lub zdarzeń losowych, przewiduje się
utworzenie listy rezerwowej uczestników.
3. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Beneficjenta Ostatecznego z listy osób
zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce zajmie osoba z listy rezerwowej, która spełnia
kryteria i zgłosiła chęć udziału w projekcie.
4. Za równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Projekcie i utratą statusu Uczestnika Projektu
w rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się również dostarczenie do Biura Projektu
pisemnego wniosku o skreślenie z listy Uczestników Projektu podpisanego przez Uczestnika
Projektu lub stwierdzenie przez Kierownika projektu wystąpienia poważnych okoliczności
uniemożliwiających udział w projekcie.
5. W przypadku nieuzasadnionej i późnej rezygnacji z udziału w szkoleniu Beneficjent Ostateczny
jest zobowiązany zwrócić koszty organizacji poszczególnych form wsparcia, na które został
zakwalifikowany.
§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Projekt jest współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego w ramach konkursu
ofert z turystyki pn. Małopolska Gościnna.
2. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do stosowania się do niniejszego regulaminu.
3. Brak aktywnego uczestnictwa w projekcie będzie podstawą do skreślenia z listy uczestników
zgodnie z postanowieniami § 8.
4. Sprawy nie uregulowane w niniejszym regulaminie są rozstrzygane przez Kierownika Projektu
w porozumieniu z Zarządem Fundacji Nowa Galicja.
5. Ostateczna interpretacja „Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie” należy do Fundacji Nowa
Galicja w oparciu o stosowne dokumenty programowe znajdujące się na stronie Urzędu
marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
6. Osoba do kontaktów w sprawie projektu: Pani Iwona Struk- Mrozowska tel. 502106619.
7. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, o czym niezwłocznie
poinformuje zainteresowanych.
Opracował: Asystent Kierownika Projektu
Zatwierdził: Kierownik Projektu
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Załącznik nr 1 do regulaminu Formularz zgłoszeniowy.
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
do Projektu pt. ,,Pszczela Wioska Tematyczna – szansą rozwoju wsi Piątkowa”
1. Dane uczestnika projektu:
Imię (imiona)
Nazwisko
Adres zamieszkania

Ulica:……………………….

Nr domu:……………….

Nr lokalu:…………………..

Miejscowość:…………………………….

Kod pocztowy:…………………..
Telefon
Dane kontaktowe

e-mail:…………………………
kontaktowy:………………………………….

Czy uczestnik projektu
posiada pasiekę na terenie
TAK

NIE

miejscowości Piątkowa,
Gmina Chełmiec
Jeżeli TAK, to:
Czy jest Pan/Pani twórcą
jestem twórcą ludowym

ludowym lub wytwórcą
produktów lokalnych lub
TAK
właścicielem

NIE

jestem wytwórcą produktów
lokalnych

gospodarstwa
jestem właścicielem gospodarstwa
agroturystycznego?
agroturystycznego

Prawdziwość podanych przeze mnie informacji potwierdzam własnoręcznym podpisem

………………………………………..…
(czytelny podpis uczestnika)

………………………..
(miejsce, data)
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DEKLARACJA UCZESTNICTWA

Ja niżej podpisana/-y ………………………………………............................................…..……………………………..
(imię i nazwisko uczestnika*)
deklaruje udział w projekcie pt. ,,Pszczela Wioska Tematyczna – szansą rozwoju wsi Piątkowa”.
1. Oświadczam, że zapoznałam/-em się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w przedmiotowym
projekcie oraz akceptuję ich postanowienia oraz spełniam kryteria uprawniające do udziału w
projekcie.
2. Zostałam/-em poinformowana/-y, że udział w projekcie jest współfinansowany ze środków
Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert z turystyki pn. Małopolska Gościnna.
3. Uprzedzona/-y o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą niniejszym
oświadczam, że dane zawarte w niniejszej Deklaracji są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.

……………………………

…………..……………………

Miejscowość, data

podpis uczestnika

Data wpływu :………………………….

Godzina:………………………………..

Podpis:……………..…………………..
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Załącznik nr 2 do regulaminu
- zgoda na przetwarzanie danych
osobowych do projektu.
OŚWIADCZENIE
uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W związku z ubieganiem się o uczestnictwo w Projekcie pn. ,,Pszczela Wioska
Tematyczna – szansą rozwoju wsi Piątkowa” współfinansowanego ze środków
Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert z turystyki pn. Małopolska
Gościnna, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
Oświadczam, że przyjmuje do wiadomości, że:
1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Fundacja Nowa Galicja, Librantowa 248,
33-300 Nowy Sącz.
2. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji
udzielenia wsparcia, realizacji i promocji projektu: ,,Pszczela Wioska Tematyczna – szansą
rozwoju wsi Piątkowa”, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości w ramach umowy z
Województwem Małopolskim o współfinansowaniu. Moje dane osobowe mogą zostać
udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji
przedmiotowego projektu jego ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości. Podanie
danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
3. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Imię i nazwisko uczestnika projektu

Czytelny podpis uczestnika projektu

Miejsce i data
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Załącznik nr 3 do regulaminu
– lista zakwalifikowanych.

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH
Uczestników do projektu pt. ,,Pszczela Wioska Tematyczna – szansą rozwoju wsi Piątkowa”

LP

Imię i nazwisko

1
2
3
4

Nowy Sącz, dnia…………………………

Podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej:
1. Przewodniczący ……………………………
2. Członek ……………………………
3. Członek ……………………………
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Załącznik nr 4 do regulaminu
–lista rezerwowa.

LISTA REZERWOWA
Uczestników do projektu pt. ,,Pszczela Wioska Tematyczna – szansą rozwoju wsi Piątkowa”

LP

Imię i nazwisko

1
2
3
4

Podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej:
Nowy Sącz, dnia .......................
1. Przewodniczący ……………………………
2. Członek ……………………………
3. Członek ……………………………
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